
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga lebih efektif, karena 

hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan alat 

peraga. Hal ini telah dibuktikan oleh guru kelas VI di Madrasah 

Ibtidaiyah Kertomulyo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal  

dengan menggunakan alat peraga pada materi pokok Hubungan 

Antara Gaya dan Gerak dapat meningkatkan hasil belajar dan aktifitas 

siswa dan kinerja guru. 

2. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I dari 10 siswa 

(33,33%) yang mencapai KKM pada pra siklus menjadi 19 siswa 

(63,33%) pada siklus I. Dan pada siklus II mengalami peningkatan 

dari 19 siswa (63,33%) yang mencapai KKM pada siklus I menjadi 25 

siswa (83,33%) pada siklus II. Secara klasikal peningkatan daya serap 

siswa  sudah mencapai 83,33% melebihi daya serap yang ditentukan 

yakni 75%.  

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan  beberapa saran 

diantaranya: 

1. Pembelajaran IPA dengan menggunakan alat peraga perlu 

dikembangkan dan diimplementasikan pada materi pokok yang lain. 

2. Dalam pembelajaran IPA siswa harus dilibatkan secara aktif baik secara 

fisik dan psikis. 

3. Siswa dibiasakan untuk memahami konsep bukan menghafal. 

4. Siswa agar selalu dibiasakan untuk menyelesaikan masalah secara 

mandiri.  
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C. Penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis persembahkan 

kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat,  taufiq, serta hidayah-, 

Nya, sehingga skripsi dengan judul “Upaya Guru Dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Dengan Membuat Alat Peraga Untuk 

Membuktikan Hubungan Antara Gaya Dan Gerak Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Kelas VI Semester Genap Di 

Madrasah Ibtidaiyah Kertomulyo Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal Tahun Pelajaran 2010/2011” telah dapat diselesaikan. 

 Tidak lupa penulis mohon maaf, apabila dalam penyusunan kalimat 

maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan, karena kesempurnaan 

hanyalah milik Allah SWT semata. Penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. 

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapatkan ridho dari 

Allah SWT. Dan akhirnya, penulis berharap setitik usaha berupa penelitian 

ini bermanfaat bagi penulis sendiri, guru patner MI Kertomulyo, dan 

siapapun yang membaca penelitian ini. Amin ya robbal alamin.    
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